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JUNTOS
INDIANA JONES 
E JAMES BOND EM
FAROESTE COM ETS
{pág 09}

Mín 15°C
Máx 29°C

SÃO PAULO
Quinta-feira, 
8 de setembro de 2011
Edição nº 1.135, ano 5

Do outro lado

Isabeli Fontana será jurada do Miss Universo {pág 10}

ASTRID STAWIARZ/GETTY IMAGES

PM entra de vez na USP
com 20 homens e 2 bases

Apesar da resistência de alunos e docentes, convênio entre Segurança Pública e USP vai reforçar policiamento
no campus Hoje, a segurança é feita pela Guarda Universitária, que não pode portar armas de fogo {pág 03} 

Você já pode se
recusar a pagar
pelo couvert
empurrado

Só 47% dos 
usuários acham 
o metrô bom
21% dos passageiros acham 
o serviço ruim. É a pior 
avaliação desde 1997 {pág 02}

Restaurantes, lanchonetes e
bares terão de informar preço 
e descrição do antepasto {pág 04}

Agora é lei

Em Brasília, 
15 mil protestam
contra corrupção
Manifestantes lavam a rampa 
do Congresso e marcham pelo 
fim das votações secretas {pág 06}

RICARDO NOGUEIRA/FOLHAPRESS

Goleiro-artilheiro completou mil jogos com a camisa Tricolor, na vitória por 2 a 1 sobre o Galo

São Paulo bate Atlético-MG no milésimo jogo de Ceni e
dorme líder do Brasileiro Santos vence Avaí com mais um
de Borges Verdão tropeça diante do Atlético-PR {págs 13 e 14}

A mil: Tricolor
na liderança

Ídolo eterno

Daniel Craig (foto) é o bandido e Harrison Ford 
é o mocinho do inusitado ‘Cawboys & Aliens’, 

amanhã nos cinemas
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Saúde tem a pior avaliação
A pesquisa Datafolha tam-
bém avaliou outros serviços
públicos da cidade. Com
60% de reprovação, a rede
de saúde foi apontada como
o principal problema.

Segundo o levantamen-
to, apenas 12% dos entre-
vistados aprovam o siste-

ma médico oferecido. A
avaliação é a pior desde o
início dos levantamentos.

Depois da saúde, aponta-
da como principal proble-
ma da cidade por 28% dos
entrevistados, aparecem o
transporte coletivo (15%) e
a segurança (13%).

A Secretaria da Saúde
afirma que os investimen-
tos da gestão Giberto Kas-
sab aumentaram em 67% a
capacidade de atendimento
entre 2004 e 2010. O núme-
ro de consultas, por exem-
plo, registrou alta de 39%
nesse período. METRO

Virada Esportiva
traz neve para SP
A quinta edição da Virada
Esportiva, que acontece
nos dias 17 e 18 em toda a
cidade, trará para os paulis-
tanos a oportunidade de
praticar esportes de neve
em plena primavera. O par-
que da Independência, na
zona sul, vai receber simu-
ladores e pistas de snow-
board no domingo, 18, das
10h às 17h.

Já o vale do Anhanga-
baú, no centro, volta a re-
ceber atividades radicais,
como tirolesa, simulador
de asa-delta, pista de skate
e pebolim humano.

No ano passado, a virada
reuniu 3,3 milhões de pes-
soas. É possível conseguir
mais informações no site
www.viradaesportiva.pre-
feitura.sp.gov.br. METRO

Araraquara
proíbe 
rodeios
A Câmara Municipal de
Araraquara, no interior de
São Paulo, aprovou anteon-
tem um projeto de lei que
proíbe a realização de ro-
deios, touradas, vaqueja-
das e eventos similares na
cidade. A proposta, de au-
toria da prefeitura, retorna
agora ao Executivo para
ser sancionada. METRO

Menos de 50% aprovam
metrô, afirma Datafolha

Para 21% dos passageiros ouvidos, 
serviço prestado é ruim ou péssimo

Participante pratica asa-delta no centro

DIVULGAÇÃO

NOTAS

A cidade de Embu, na
Grande São Paulo, 
mudou oficialmente de
nome ontem e passou 
a se chamar Embu das
Artes. A maioria dos
eleitores da cidade 
havia optado pela 
mudança de nome em
plebiscito organizado
pela Justiça Eleitoral em
maio. Uma das justifica-
tivas da mudança foi o
fato de Embu das Artes
ser confundida com a 
vizinha Embu-Guaçu.

Mais três vias da capi-
tal tiveram o limite de
velocidade padroniza-
do ontem. As avenidas
Olavo Fontoura e Joa-
quina Ramalho e a rua
dos Machados, na zo-
na oeste, tiveram o li-
mite reduzido de 
70 km/h para 60 km/h.
Segundo a CET, a pa-
dronização tem como
objetivo garantir a se-
gurança de motoristas
e pedestres.

A superlotação nos trens
durante os horários de pico
e, como consequência, o
aperto cada vez maior den-
tro dos vagões resultaram
na piora da avaliação do
metrô pelos usuários. Pes-
quisa realizada pelo Data-
folha revela que apenas
47% dos passageiros ava-
liam o metrô como óti-
mo/bom. De acordo com o
instituto, esse é o menor
índice de aprovação desde
1997, quando foi realizado
o primeiro levantamento.

O percentual de óti-
mo/bom deste ano aponta
queda de 18 pontos percen-
tuais na comparação com
os números obtidos em no-
vembro de 2007. 

O descontentamento do
paulistano também fica
claro com o crescimento de
17 pontos percentuais de
ruim/péssimo em um pe-
ríodo de sete anos. Em
2004, 4% reprovaram o me-

trô, ante 21% neste ano.
Na avaliação do Metrô, a

piora na aprovação do servi-
ço prestado pode ter relação
com o aumento no número
de passageiros transporta-
dos, que passou de 3,3 mi-
lhões por dia em 2008 para
4 milhões neste ano. Segun-
do a pesquisa, 35% dos pau-
listanos usam o metrô.

Hoje, até 10,9 pessoas di-
videm um metro quadrado
na Linha 3-Vermelha no
horário de pico, bem acima
do adequado (seis pessoas
por metro quadrado). Na li-
nha 2-Verde, apontada pelo
Metrô como a que oferece
o melhor serviço, a divisão
é de 5,9 pessoas por metro
quadrado. METRO

4 milhões de
pessoas são 

transportadas todos 
os dias pelos trens 
do metrô. Em 2010,
eram 3,3 milhões. 

Policiais matam 3 suspeitos
de assalto em Pinheiros
Uma troca de tiros entre po-
liciais da Rota (grupo de eli-
te da Polícia Militar) e la-
drões que assaltaram um
posto de gasolina terminou
com a morte de três suspei-
tos anteontem.

De acordo com a Secreta-
ria de Segurança Pública, os
suspeitos seguiam em um
Gol pela rua Cônego Eugê-

nio Leite, no bairro de Pi-
nheiros, quando foram
abordados pela Rota. Ao se
aproximarem do carro, os
policiais foram recebidos a
tiros. No confronto, os três
homens acabaram mortos.

A secretaria informou
que o trio foi parado logo
após assaltar um posto de
gasolina em Pinheiros. 

No veículo utilizado pe-
los suspeitos, os policiais
encontraram cinco celula-
res, R$ 478, uma nota de R$
100 falsificada e um relógio.

A polícia acredita que
todo o material tenha sido
levado do posto de gasoli-
na. As armas utilizadas
contra os soldados da Ro-
ta serão periciadas. METRO

Otorrinos boicotam
planos de saúde hoje
Começa hoje o boicote de
três dias dos otorrinos de
São Paulo a planos de saú-
de. A paralisação, cujo obje-
tivo é forçar os convênios a
aumentar o valor pago pe-
las consultas, está aconte-
cendo em esquema de rodí-
zio de especialidades. 

Serão afetados os pla-
nos: Ameplan, Companhia
de Engenharia de Tráfego,

Intermédica, Notredame e
VolksWagen. Consultas
agendadas terão que ser re-
marcadas, mas os casos de
emergência serão atendi-
dos, segundo os médicos. Os
primeiros a interromper o
atendimento, na quinta-fei-
ra, foram os ginecologistas.
Na sexta-feira da semana
que vem é a vez dos pedia-
tras pararem. METRO

Cotações
Dólar

+0,48%
(R$ 1,65)

0%
(R$ 2,31)

+2,93%
(56.607 pts)

Euro

Bovespa

Selic
(12%)

Salário
mínimo
(R$ 545)
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O Secretário Estadual de
Segurança Pública, Antô-
nio Ferreira Pinto, assina
hoje acordo com a reitoria
da USP para reforçar a se-
gurança na Cidade Univer-
sitária, no Butantã. 

Na cerimônia de assina-
tura do convênio, que terá
duração de cinco anos,
Ferreira Pinto deve anun-
ciar a instalação de duas
bases móveis da PM (Polí-
cia Militar) no campus. A
vigilância será feita por
um efetivo de 15 a 20 poli-
ciais. Eles deverão acom-
panhar a movimentação
de alunos, professores,
funcionários e demais
frenquentadores que pas-

sam todos os dias pelos
cerca de 8 milhões de me-
tros quadrados da Cidade
Universitária. Hoje, os po-
liciais podem circular pela
USP, mas não é permitida
a presença fixa da PM no
local. A segurança é feita
pela Guarda Universitária,
que não tem autorização
para portar armas de fogo.

Parte das medidas que
serão adotadas no convênio
foram publicadas no “Diá-
rio Oficial”, em agosto.

O aumento do policia-
mento dentro da USP sem-
pre foi visto como uma in-
terferência sobre a autono-
mia da universidade. Alu-
nos e docentes sempre fo-

ram contrários a presença
da PM sob a justificativa
de que os policiais não são
preparados para lidar com
o dia a dia do campus,
principalmente em rela-
ção às constantes manifes-
tações contra a reitoria. 

Mas essa posição teve
de ser revista após o assas-
sinato do estudante Felipe
Ramos de Paiva, de 24
anos, no dia 18 de maio.
Aluno do curso de ciências
atuariais da FEA, ele foi ba-
leado no estacionamento
da faculdade.

USP assina convênio para
ampliar presença da PM

Secretário da segurança irá anunciar instalação de
duas bases móveis e efetivo de 20 policiais no campus

Após morte de aluno, policiamento no campus foi reforçado

ZANONE FRAISSAT/FOLHAPRESS

DAVI.FRANZON
@METROJORNAL.COM.BR
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Restaurantes não podem
mais ‘empurrar’ couvert
Todos os restaurantes, lan-
chonetes e bares do Estado
terão de informar aos
clientes o preço e a descri-
ção do couvert antes de
servir a entrada. Caso con-
trário, o consumidor fica li-
vre do pagamento. 

A lei, aprovada na As-
sembleia em agosto, foi
sancionada anteontem pe-
lo governador Geraldo
Alckmin (PSDB). 

O restaurante que des-
cumprir a regra está sujeito
a multa, que varia de 
R$ 212 a R$ 3,2 milhões,
conforme determina o Có-
digo de Defesa do Consumi-
dor. Em caso de reincidên-
cia, o local pode ser interdi-
tado. Os estabelecimentos

têm 30 dias de prazo para
se adequar à nova regra.

A lei também proíbe o
estabelecimento de colocar
o couvert na mesa sem que
o cliente peça, a não ser
que ele seja gratuito. 

O governador vetou um
artigo que previa porções
individuais do aperitivo,
com cobrança apenas de
quem consumisse. Na
maioria das casas, a entrada
normalmente é servida em
um mesmo recipiente, in-
dependentemente do nú-
mero de pessoas. Segundo
Alckmin, estabelecer por lei
o oferecimento de porções
individuais interferiria na
atividade dos empreende-
dores do setor. METRO

Governador sancionou lei que exige que estabelecimento informe a descrição e o preço
da entrada antes de servir Artigo do projeto que previa porções individuais foi vetado

Danilo de Oliveira
23, TÉCNICO DE SEGURANÇA
“É o mínimo, informar o 

preço e o que será servido. 
Essa lei veio muito tarde.”

Roberto Barbosa
37, TAXISTA

“Agora ficou bom. 
Antes pagávamos por algo

que nem sabíamos.”

Fala povo

O que você acha da lei que
obriga os restaurantes a 
informar o preço do 
couvert antes de servi-lo?

Restaurantes devem informar descrição de couvert

FERNANDO DONASCI/FOLHA PRESS
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Após três dias de conflitos
entre militares e trafican-
tes no Complexo do Ale-
mão, na zona norte do Rio
de Janeiro, o Exército man-
teve blitze nas vias de aces-
so ao morro. O patrulha-
mento foi reforçado on-
tem, e todos os veículos
que passam pelo local são
parados e revistados.

Durante a manhã, duas
pessoas foram presas ten-
tando furar o bloqueio.
Elas foram contidas pelos
soldados com spray de gás
e levadas a uma delegacia

por desacato a autoridade.
Os conflitos começaram

no final de semana. Trafi-
cantes montaram uma bar-
ricada para tentar impedir a
passagem do Exército por
uma das principais vias de
acesso ao complexo. Dois
blindados que seriam utili-
zados no desfile de 7 de Se-
tembro foram deslocados
para patrulhar o local. On-
tem, cinco bombas caseiras
foram encontradas próxi-
mas às barricadas. Nem to-
das estavam detonadas. 

Até agora, não há balan-

ço oficial de feridos. Mora-
dores dizem que uma jo-
vem de 15 anos morreu
atingida por uma bala per-
dida, mas autoridades ne-
gam a informação.

Para o general Adriano
Pereira Júnior, o tráfico es-
tá incitando moradores da
região do Complexo do Ale-
mão a criar conflitos com
as Forças Armadas. Segun-
do ele, os ataques dos trafi-
cantes são uma resposta ao
anúncio de que o Exército
ficará no morro até junho
de 2012. METRO

Soldados em ação no Complexo do Alemão

PAULA GIOLITO/FOLHAPRESS

Protesto em frente ao Congresso

MARCELO CAMARGO/FOLHAPRESS 

Dilma participa de desfile

SÉRGIO LIMA/FOLHAPRESS

Dois homens tentaram furar blitze e foram detidos
Soldados encontram cinco bombas caseiras na favela

Exército controla
vias de acesso ao
morro do Alemão

Brasília
tem desfile
e protesto
Ao lado do tradicional des-
file do 7 de Setembro, que
contou com a presença da
presidente Dilma Rousseff,
Brasília assistiu ontem a
uma manifestação contra a
corrupção no país.

No desfile, a presidente
foi acompanhada pela filha,
Paula, e pelo neto, Gabriel. A
banda do Exército tocou hits
de Luan Santana e de Ivete
Sangalo. Cerca de 40 mil
pessoas estiveram no local.

Outras 15 mil preferiram
participar do protesto con-
tra a corrupção. Após lavar
a rampa do Congresso, os
manifestantes marcharam
com faixas cobrando o fim
das votações secretas e a
cassação da deputada Jaque-
line Roriz, absolvida pela
Câmara em votação secreta
após ter sido flagrada em ví-
deo recebendo dinheiro. Vá-
rias outras cidades também
tiveram atos contra a cor-
rupção ontem. METRO
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Jovens antecipam 
saída da casa dos pais 

Pesquisa mostra que 43% dos compradores de imóveis residiam com 
familiares Maior acesso ao crédito facilita aquisição de apartamentos
Com o aumento na oferta
de crédito nos últimos
anos, muitos jovens adul-
tos estão antecipando a saí-
da da casa dos pais. Pesqui-
sa realizada pela Habitcasa,
especializada na venda de
imóveis do segmento eco-
nômico, mostra que 43%
dos compradores residiam
com os pais ou familiares. 

Segundo a pesquisa, es-
se público está na intersec-
ção entre duas gerações, os
mais antigos da geração Y e
os mais novos da X, entre
27 e 36 anos. O estudo re-
vela ainda que 67% dos en-
trevistados estavam com-
prando o primeiro imóvel.
Em 59% dos casos, a antiga
residência era uma casa.

Em geral, os jovens bus-
cam sair da casa dos pais e
morar sozinhos. “São re-
cém-formados, que estão

em ascensão profissional e
buscam um local perto do
trabalho. Do total de entre-
vistados, 54% possuem ní-
vel superior de ensino e
11% fizeram pós-gradua-
ção”, diz Maurílio Scachet-
ti, diretor da Habitcasa. 

Esses jovens preferem
residir em apartamentos
de metragem pequena, po-
rém bem valorizados e
bem localizados. Segundo
o executivo, eles procuram
imóveis de um a dois dor-
mitórios, com valor de até
R$ 250 mil. A renda mensal
do comprador está entre
R$ 4 mil e R$ 8 mil. METRO 

O Brasil subiu cinco posi-
ções no ranking de compe-
titividade global, segundo
o Fórum Econômico Mun-
dial. Com isso, o país passa
a ocupar a 53ª posição na
lista de 142 países. 

A Suíça lidera o ranking,
seguida por Cingapura,
Suécia e Finlândia. Os Esta-
dos Unidos caíram do 4º
para o 5º lugar.

O relatório aponta que o
país se beneficia de um dos
maiores mercados internos
mundiais (10º) e um sofisti-
cado ambiente de negócios
(31º). O Brasil fica bem
atrás, no entanto, nos que-
sitos infraestrutura (104º),
educação (115º), rigidez no
mercado de trabalho (121º)
e pouco incentivo à compe-
tição (132º). METRO 

País sobe 5 posições
em ranking mundial
de competitividade

A Receita Federal pagará a
restituição do Imposto de
Renda para cerca de 1 mi-
lhão de contribuintes no
próximo dia 15. Os contri-
buintes irão dividir R$ 1 bi-
lhão em restituição.

A consulta ao 4º lote  do
IR poderá ser feita a partir
das 9 horas de amanhã por
meio do site da Receita ou

Receitafone, pelo 146. Nos
dias 10 e 11 o serviço não
estará disponível devido a
manutenção no sistema.

Se o valor não for credi-
tado na conta, o contri-
buinte deve procurar uma
agência do Banco do Brasil
ou ligar para 4004-0001,
nas capitais. 

METRO 

Receita paga restituição
de IR para 1 milhão

Jovens buscam apartamentos de pequena metragem 

DANIEL CASTELLANO/GAZETA DO POVO/FUTURA PRESS

67% dos compra-
dores de

imóveis entrevistados
pela Habitcasa esta-
vam adquirindo o seu
primeiro imóvel.
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Perto de 11/9, 
EUA elevam alerta 
A Casa Branca anunciou
ontem que permanece
“sempre alerta” no que se
refere à segurança, com a
aproximação do 10º aniver-
sário dos ataques de 11 de
Setembro, mas ressaltou
que não há informação
confiável sobre uma even-
tual ameaça imediata.

O porta-voz da Casa
Branca, Jay Carney, disse
que o presidente Barack
Obama dirigiu uma reunião
com assessores de seguran-
ça nacional de alto escalão
na terça-feira para garantir
que todas as medidas de
precaução possíveis te-
nham sido tomadas. METRO

Torcedores montam memorial em homenagem ao time

RADOVAN STOKLASA/REUTERS

Queda 
de avião 
mata 43
na Rússia

www.metropoint.com
QUINTA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2011

08 mundo

Um avião de passageiros
que levava a equipe de hó-
quei do Lokomotiv caiu lo-
go após decolar do aero-
porto de Yaroslavl, na Rús-
sia, matando pelo menos
43 pessoas. Segundo a polí-
cia local, há dois sobrevi-
ventes: o jogador Alexan-
der Galimov e um membro
da tripulação. 

A queda ocorreu apenas
um quilômetro à frente do
aeroporto, quando o avião
começava a ganhar altura,
segundo o Comitê de Inves-
tigação da Rússia, principal
órgão de investigação cri-
minal do país. O voo ia de
Yaroslavl a Minsk, capital
da Bielorrússia. 

O primeiro-ministro rus-
so, Vladimir Putin, man-
dou o ministro dos Trans-
portes, Igor Levitin, visitar
o local do acidente. Já o
presidente Dmitri Medve-
dev enviou o chefe adjunto
de sua administração, Vla-
dislav Surkov, para acom-
panhar os trabalhos de in-
vestigação do acidente.

A tragédia abalou a Kon-

tinental Hockey League,
que inclui times da Rússia,
Bielorrússia, Letônia, Caza-
quistão e Eslováquia, que
só perde em importância
para a NHL (liga america-
na). O Lokomotiv, que já foi
campeão três vezes, atual-
mente ocupa a terceira co-
locação no torneio.

ALEXEY SHUNAEV
METRO RÚSSIA

Aeronave levava jogadores de
time de hóquei Outros acidentes
já envolveram equipes de esporte

Oceano
Ártico

RÚSSIA

Yaroslavl

SUDÃO

FINLÂNDIA

CAZAQUISTÃO

Localização

Yaroslavl fica a 250 quilô-
metros da capital Moscou

Histórico de

acidentes

Outros três acidentes aé-
reos tiveram relação com
equipes esportivas. Acima,
o ex-jogador do Manches-
ter Ray Wood se recupera
do acidente em Munique

Munique – 6/2/1958
Um avião da British Euro-
pean Airways levando o ti-
me de futebol do Manches-
ter United caiu logo após
decolar de Munique, na Ale-
manha. Vinte e três das 44
pessoas a bordo morreram
Andes – 13/10/1972
Um avião da Força Aérea
uruguaia que levava o time
de rúgbi de Montevidéu se
choca contra a cordilheira
dos Andes. Dois meses de-
pois do acidente, 16 sobre-
viventes que comeram os
corpos dos 29 colegas mor-
tos foram resgatados
Zâmbia – 27/4/1993
Uma aeronave da Força Aé-
rea em que viajava grande
parte da seleção nacional
de futebol caiu no oceano
Atlântico próximo ao Ga-
bão. Todas as 30 pessoas a
bordo morreram
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Faroeste 
& sci-fi

Indiana Jones encontra Ja-
mes Bond em um ambiente
inimaginável – o Velho
Oeste dos EUA em 1873 –, e
os dois precisam dar uma
de Homens de Preto. Claro
que essa é só uma analogia
engraçadinha, mas é quase
impossível não pensar as-
sim pelo menos no início
de “Cowboys & Aliens”, que
estreia amanhã em SP.

Harrison Ford vive o co-
ronel Woodrow Dolarhy-
de, xerife rigoroso de Ab-
solution que vê a rotina do
pacato povoado mudar
com a chegada de Jack Lo-
nergan (Daniel Craig), um
criminoso sem memória
procurado em todos os
cantos do país.

Só que a lei não pode ser
aplicada ao bandido, já que
em um bracelete que ele
empunha (sem lembrar por
quê) está a salvação contra
os ataques alienígenas que
Absolution começa a sofrer.
Mocinho e bandido se
unem para dar um basta à
ameaça que vem do céu.

Com produção executiva
de Steven Spielberg e a be-
la Olivia Wilde no elenco, o
longa prende a atenção do
começo ao fim e diverte
com seu enredo meio ma-
luco, baseado na HQ homô-
nima de Scott Michael Ro-
senberg. RAQUEL PAULINO

Estrelado por
Harrison Ford e
Daniel Craig,
‘Cowboys &
Aliens’ chega aos
cinemas de SP
amanhã Filme
é adaptação de
HQ de 2006

Dolarhyde (à esq.) e Lonergan: no 
bracelete do bandido está a salvação 

DIVULGAÇÃO

Théo Werneck
de volta à 
Pinacoteca
Figurinha fácil na Pinaco-
teca do Estado nos anos
1980, Théo Werneck volta
a se apresentar no espaço
hoje, depois de 25 anos de
ausência.  

Na performance “Grafi-
te Efêmero III – Rito de
Passagem no Ar”, o artista
multimídia usa referências
da cultura de rua para fa-
zer desenhos no ar com lu-
zes multicoloridas. Tudo
acompanhado por uma tri-
lha sonora elaborada por
ele especialmente para es-
ta noite. METRO

Na Pinacoteca do Estado (pça.
da Luz, 2, centro, tel.: 3224-
1000). Hoje, às 19h30. Grátis. 

Universo pop

Rowan Atkinson
aposentou seu per-
sonagem mais fa-
moso, o Mr. Bean.
“Estou velho para
o papel”, explicou.

METRO

Bruce Willis (foto)
e Arnold Schwarze-
negger assinaram
contrato para o
longa “Mercená-
rios 2”. METRO

A brasileira Ana
Araújo, namorada
de Ron Wood, está
cotada para viver a
próxima Bond Girl
do cinema. METRO

1

2

3

1

2

3

FOTOS: GETTY IMAGES
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Priscila Machado, a candida-
ta brasileira ao título de Miss
Universo 2011, não é a única
representante da beleza lo-
cal no concurso que vai ele-
ger a mais bela do planeta. 

No palco e fora dele,
Isabeli Fontana e Claudia
Leitte também vão dividir
a atenção das lentes que
transmitirão a todo o
mundo a exuberância do
país eleito para a 60ª ceri-

mônia do evento. 
Considerada uma das

mais importantes mode-
los do mundo, Isabeli di-

vidirá a bancada do júri
com o piloto Helio Castro-
neves, as atrizes Vivica Fox
e Lea Salonga, a jornalista
Connie Chung, a apresen-
tadora Adrienne Maloof e a

Miss Universo 2003, Ame-
lia Vega. O grupo será o res-
ponsável por definir a
grande vencedora. 

A Claudia Leitte caberá
a função de embalar um
dos desfiles das 89 concor-
rentes, que chegaram a
São Paulo no mês passado.

O evento ainda contará
com comentários de Shandi
Finnessey, Miss Estados Uni-
dos 2004, e Jeannie Mai, do
programa “Mude o Meu
Look”, exibido no Discovery
Home & Health.

A Band transmite a ceri-
mônia ao vivo, a partir das
22h do dia 12. 

Modelo estará entre os jurados do concurso Música brasileira dará 
o tom da cerimônia, marcada para segunda-feira no Credicard Hall

A top Isabeli Fontana

STUDIO FERNANDA CALFAT/GETTY IMAGES

THAIS.AZEVEDO
@METROJORNAL.COM.BR

Shows da noite

A música brasileira estará

presente nas vozes incon-

fundíveis de duas cantoras: 

Claudia Leitte – A musa do
Carnaval baiano subirá ao
palco para o desfile das
roupas de banho. Na trilha
sonora, seu novo single,
“Locomotion”; 

Bebel Gilberto – Filha de
João Gilberto, a cantora
vai embalar o desfile dos
vestidos de noite com
“Close Your Eyes”, combi-
nação entre a bossa nova
e a música eletrônica. 

Miss Universo
terá Isabeli Fontana e Claudia Leitte

FRAZER HARRISON/GETTY IMAGES
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Sudoku

por FariniOs invasores

Cruzadas

Áries – 21/3 a 20/4
Este período vai lhe parecer um
grande teste. Você se sentirá cansa-

do e sobrecarregado de trabalho. Evite os
exageros, você ficará muito nervoso. 

Touro – 21/4 a 20/5
Você se tornará pessimista, vai co-
meçar a enxergar tudo em cinza.

Tente evitar isso! Procure cultivar a pondera-
ção e a paciência, serão muito úteis. 

Gêmeos – 21/5 a 20/6
Você está em um momento ruim.
Doenças podem aparecer. Apesar

disso, quando a maré de azar passar, você
sentirá que aprendeu muito. 

Câncer – 21/6 a 22/7
Você estará muito agitado e inquieto,
isso pode prejudicá-lo. Procure ter

uma vida mais calma e uma alimentação bem
leve. Aproveite esse período de criatividade.

Leão – 23/7 a 22/8
Sua mente estará organizada e isso
tornará seu trabalho mais produtivo.

Estudos, leituras e pesquisas podem correr
muito bem nesse período. 

Virgem – 23/8 a 22/9
Seu humor estará péssimo. Será rude
com as palavras. Isso pode levá-lo a

brigas e rompimentos, além de poder decep-
cionar amigos.

Libra – 23/9 a 22/10
Pode ter problemas com mudanças
muito repentinas e desagradáveis.

Tente levar sua vida da forma mais pondera-
da possível. Não incentive o nervosismo.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Procure descansar bastante. Não é
uma boa época para cirurgias; se pu-

der, deixe-as para mais tarde. Evite ser preci-
pitado ou radical.

Sagitário – 22/11 a 21/12
As viagens que fizer vão ser bem-su-
cedidas, principalmente se forem
por motivo de trabalho. O seu dia a

dia vai se tornar mais produtivo. 

Capricórnio – 22/12 a 20/1
Você não terá calma para pensar em
suas decisões. Pode agir por impulso

e se arrepender depois. Convém não contar
demais com a ajuda das pessoas.

Aquário – 21/1 a 19/2 
O que der certo, você pode considerar
lucro. Pode se decepcionar com algu-

ma pessoa. Terá desentendimentos e proble-
mas inesperados em casa.

Peixes – 20/2 a 20/3
É uma boa época para tomar atitu-
des definitivas, como abandonar 
alguns vícios. A saúde pode se 

ressentir, cuide-se.

Tânia Gori é reitora da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa. Informações pelo telefone (11) 4994-4327, 
endereço: rua das Figueiras, 2.146, Sto. André, SP. Atendimentos on-line com a Equipe Tânia Gori pelo site 
www.taniagori.com.br. Participe no dia 12, às 14h, da palestra A força da Beleza das Massagens Indianas, grátis.

Horóscopo

Na Espanha celebravam hoje Arian, a deusa da abundância, da paz e do 
bem-estar. Nesta data acontecia também a Festa da Natividade, a qual 
no calendário cristão representa o crescimento da Virgem Maria. 

por Tânia Gori

Participe também no Facebook:
www.facebook.com/metrojornalWeb  

O jornal Metro é uma joint venture do Grupo Bandeirantes de 
Comunicação e da Metro Internacional. Está presente em 23 países 
e tem alcance diário superior a 20 milhões de leitores. Distribuído 
gratuitamente de segunda a sexta na cidade de São Paulo.

“A tiragem e distribuição desta edição de 150.000 exemplares são auditadas pela BDO.” Editado e distribuído por SP Publimetro S/A. Endereço: rua Tabapuã, 81, 14º andar, Itaim, CEP 04533-010, São Paulo, SP. O jornal Metro é impresso na Plural Editora e Gráfica Ltda.

EXPEDIENTE
Metro Brasil. Presidente: Cláudio Costa Bianchini. Diretor de Redação: Fábio Cunha (MTB: 22.269) 
Diretor Comercial e Marketing: Carlos Eduardo Scappini. Diretora Financeira: Sara Velloso. Diretor de Operações: Luís Henrique Correa.
Metro São Paulo. Editores Executivos: Ariel Kostman e Lara de Novelli (MTB: 31.369) Coordenador de Redação: Irineu Masiero 
Editor de Arte: Vitor Iwasso. Gerente Comercial Nacional: Ricardo Adamo. Gerentes Comerciais: Tânia Biagio e Elizabeth Silva.

Telefone: 011/3528-8520 (redação)
 011/3528-8500 (comercial)

Para falar com a redação: 
leitor.sp@metrojornal.com.br

Leitor fala Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

@altairmmatos: Acho que o maior
problema é a superlotação.

@xchristianix: Com certeza,
superlotação!

@fylismino: O maior problema é a
superlotação. Uma cidade do
tamanho de São Paulo precisa de
muito mais linhas de metrô.

@mirelavzd: O maior problema é a
estação da Sé!

Segundo pesquisa, sistema metro-

viário de SP tem sua pior avaliação.

Quais são os problemas do metrô?

cultura12 www.metropoint.com
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A cidade vai parar 
O trânsito na cidade de São Paulo está atingindo
seu limite, é um caos! Não está distante o dia em
que a cidade irá, literalmente, parar. Tanto o trans-
porte privado quanto o público ficaram presos e
sem saída nas ruas. Mais vias são necessárias, além
de investimentos no transporte público para aliviar
o trânsito, em vez de sistemas de rodízio de carros,
que, sinceramente, apenas postergam o problema.
Leonardo Lauretti – São Paulo, SP

Limpeza nos ônibus
Sou usuário de ônibus, trens do metrô e da CPTM
na cidade. O que me chama a atenção é o estado
de conservação e limpeza dos ônibus, sempre
com sujeira nos pisos e nos bancos. Ônibus não
são bem cuidados como os vagões da CPTM e do
metrô, que são sempre limpos e conservados. É
tão simples limpar. A SPTrans tem que fazer com
os ônibus o mesmo que com os outros.  
Sérgio Freire – São Paulo, SP
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Palmeiras tropeça de 
novo e fica longe do G4

Com um jogador a mais, Verdão só
empata em 2 a 2 contra o Atlético-PR

Após ficar duas vezes em
vantagem no placar e estar
com um jogador a mais du-
rante todo o segundo tem-
po, o Palmeiras ficou no
empate em 2 a 2 com o
Atlético-PR, na Arena da
Baixada, pela 22ª rodada do
Campeonato Brasileiro. 

Os gols palmeirenses fo-
ram marcados por Henri-
que e  Fernandão. Guerrón
empatou da primeira vez

para os donos da casa, e
Marcinho, de pênalti, igua-
lou o placar e deu números
finais ao encontro.

O resultado marcou a ter-
ceira partida sem vitória do
time paulista, que foi ultra-
passado pelo Fluminense e
caiu para a 7ª colocação.

O Palmeiras volta a cam-
po domingo às 16h, no Pa-
caembu, para enfrentar o
Internacional. METRO

Marcos não consegue defender pênalti batido por Marcinho, 

que decretou o empate na Arena da Baixada

GERALDO BUBNIAK/FOTOARENA/FOLHAPRESS

3
esporte
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Atlético-PR: Renan Rocha; Edílson, Manoel, Rafael
Santos e Heracles; Deivid , Marcelo Oliveira
(Madson), Cleber Santana e Marcinho; Guerrón
(Pablo) e Adaílton (Kleberson ).
Técnico: Antônio Lopes

• Gols: Henrique aos 14 e Guerrón aos 34 minutos do 1o tempo;
Fernandão aos 7 e Marcinho aos 25 minutos do 2o tempo 
• Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (RJ) auxiliado por Dibert
Pedrosa Moises (RJ) e Rodrigo F. Henrique Correa (RJ)

Palmeiras: Marcos ; Cicinho , Thiago Heleno 
(Leandro Amaro), Henrique e Gabriel Silva; Chico,
Marcos Assunção e Patrik (Tinga ); Luan, Kleber e
Fernandão (Ricardo Bueno). 
Técnico: Luiz Felipe Scolari

2
2

x

CLASSIFICAÇÃO

P V GP SG

SÃO PAULO 41 12 35 8

BOTAFOGO 40 12 36 16

CORINTHIANS 40 12 33 12

VASCO 38 11 30 4

FLAMENGO 36 9 36 9

FLUMINENSE 34 11 29 3

PALMEIRAS 34 8 29 9

INTERNACIONAL 32 8 36 6

FIGUEIRENSE 30 8 27 -2

CORITIBA 29 8 34 7

ATLÉTICO-GO 29 8 28 2

CRUZEIRO 28 8 30 3

SANTOS 26 7 28 -4

CEARÁ 26 7 29 -7

GRÊMIO 24 6 24 -2

BAHIA 24 5 24 -4

ATLÉTICO-MG 21 6 28 -12

AVAÍ 20 5 25 -21

ATLÉTICO-PR 19 4 22 -13

AMÉRICA-MG 17 3 28 -14

Classificados para a Libertadores
Rebaixados para a Série B

Brasileiro

22ª rodada

ONTEM
São Paulo 2 x 1 Atlético-MG

Botafogo 4 x 0 Ceará

Internacional 4 x 2 América-MG

Avaí 1  x 2 Santos

Cruzeiro 1  x  2 Fluminense

Atético-PR 2 x 2 Palmeiras

Atlético-GO 1 x 1 Figueirense

HOJE
Vasco x Coritiba

Bahia x Grêmio

Corinthians x Flamengo
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A festa foi completa ontem
no Morumbi, para alegria
dos mais de 60 mil são-pau-
linos que compareceram
na data festiva do goleiro-
artilheiro. Em dia que mar-
cava os 21 anos de Rogério
Ceni no clube e a milésima
partida do camisa 1, o São
Paulo não vacilou em casa
e bateu o Atlético-MG por 2
a 1. Com o triunfo, o Trico-
lor assumiu a liderança do
Brasileiro. Agora o time te-

rá que secar o Corinthians,
que joga hoje contra o Fla-
mengo. Em caso de tropeço
do rival, a equipe do Mo-
rumbi termina a 22ª roda-
da na ponta da tabela.

Os gols da equipe da ca-
sa foram marcados por Lu-
cas, logo aos 28 segundos

de bola rolando, e Dagober-
to, no início do segundo
tempo. O Galo descontou
com o zagueiro Réver.

Na próxima rodada, o
Tricolor vai até Porto Ale-
gre enfrentar o Grêmio, no
Olímpico, domingo, às 18h.

METRO

Santos bate Avaí
e confirma reação

Em um campo bastante
encharcado pelas fortes
chuvas em Santa Catarina,
o Santos, mesmo repleto
de desfalques – Durval, Pa-
rá, Arouca, Ibson e Ganso
–, superou as dificuldades
para vencer de virada o
Avaí, por 2 a 1, na tarde de
ontem, na Ressacada. 

Willian, de pênalti, abriu

o placar no primeiro tem-
po para o Leão, que viu Bor-
ges e Felipe Anderson faze-
rem para o alvinegro e de-
cretarem a virada santista.

Com o resultado, o Peixe
saltou para a 13° posição,
com 26 pontos e dois jogos
a menos em relação à
maioria de seus oponentes. 

METRO

Timão quer
anular Gaúcho
para vencer
Flamengo 
Embora o discurso seja de
que toda a equipe do Fla-
mengo é perigosa, o técni-
co alvinegro Tite sabe que
precisa anular Ronaldinho
Gaúcho para sair com os
três pontos hoje, às 21h50,
no Pacaembu. 

Em grande fase, o meia
rubro-negro é a principal
dor de cabeça do treinador
para o confronto: “É um jo-
gador diferenciado que vi-
ve um ótimo momento.
Preocupa”. A incumbência
de marcá-lo deve ser do la-
teral Weldinho, já que Ales-
sandro sentiu dores e é des-
falque quase certo. METRO

Emerson tem proposta do 

Al-Sadd, do Qatar, e pode sair

ALAN MORICI/FUTURA PRESS

São Paulo vence Atlético-MG por 2 a 1 no milésimo
jogo do goleiro-artilheiro e agora é o líder do Brasileirão

Vitória e liderança de
presente a Rogério Ceni

Ceni celebra vitória em partida histórica 

ALE CABRAL/FUTURA PRESS

Borges, que marcou seu 15o gol ontem, é o artilheiro do nacional

MAFALDA PRESS/FOLHAPRESS 

São Paulo: Rogério Ceni; Wellington , Rhodolfo,
João Filipe e Juan; Rodrigo Caio , Casemiro (Jean),
Carlinhos Paraíba e Cícero (Rivaldo); Lucas (Henri-
que ) e Dagoberto. Técnico: Adilson Batista

• Gols: Lucas aos 28 segundos e Réver aos 10 minutos do 1o tempo; 
Dagoberto aos 6 minutos do 2o tempo • Arbitragem: Pericles Bassols Pe-
gado (RJ) auxiliado por Wagner de Almeida (RJ) e Francisco Pereira (RJ)

Atlético-MG: Renan Ribeiro; Mancini (Bernard), Leo-
nardo Silva , Réver e Richarlyson ; Pierre , Filli-
pe Soutto, Serginho e Daniel Carvalho; Neto Berola
(Magno Alves) e André (Guilherme ). Técnico: Cuca

2
1x

Avaí: Rafael Santos; Arlan, Gustavo Bastos, Dirceu e
Romano ; Bruno Silva, Batista (Rafael Coelho), Pe-
dro Ken (Leandro) e Lincoln ; Róbson (Cleverson)
e Willian . Técnico: Toninho Cecílio

• Gols: Willian aos 33 minutos do 1o tempo; Borges aos 25 e Felipe Ander-
son aos 31 minutos do 2o tempo • Arbitragem: Gutemberg de Paula Fon-
seca (RJ) auxiliado por Ediney Mascarenhas (RJ) e Jackson Massarra (RJ)

Santos: Rafael; Danilo , Edu Dracena , Bruno Ro-
drigo e Léo; Adriano (Felipe Anderson), Henri-
que (Bruno Aguiar) e Elano (Éder Lima); Neymar,
Alan Kardec e Borges. Técnico: Muricy Ramalho

1
2x

Corinthians: Júlio César;

Weldinho, Chicão, Lean-

dro Castán e Ramon;

Ralf, Paulinho, Edenílson e Alex;

Emerson e Liedson. 

Técnico: Tite

Local: Estádio do Pacaembu, 
em São Paulo, às 21h50

Flamengo: Felipe; Léo

Moura, Welinton, Gusta-

vo e Junior Cesar; Wil-

lians, Renato Abreu, Luiz Antônio e

Thiago Neves; Ronaldinho e David.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

“Este time é a
minha vida.
Agradeço a todos
os são-paulinos,
amo vocês.”
ROGÉRIO CENI

Diante de um ginásio lotado
em Mar del Plata, o Brasil
encarou os campeões olím-
picos de basquete da Argen-
tina de igual para igual e ar-
rancou vitória heroica por
73 a 71. Se não vale a vaga
para Londres ou garante um
cruzamento mais tranquilo
na semifinal da Copa Améri-
ca, a vitória significa a que-
bra de um tabu de 16 anos
sem vencer os vizinhos em
torneios de primeiro nível.

O Brasil volta à quadra
hoje, às 20h30, contra Por-
to Rico. Os dois finalistas
do torneio garantem vaga
nas Olimpíadas de Londres
2012. METRO

Brasil bate
Argentina na
Copa América
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